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NajczÚĂciej wybieramy
automatycznie
otwierane bramy
uchylne lub
segmentowe górne.
Najpopularniejsze
modele moĝna kupiÊ juĝ
za ok. 2 tys. zï.
Najlepiej od razu
wyposaĝyÊ je w napÚd.

Otwierane

pilotem

fot. Krispol

Bramy rolowane i segmentowe nie zajmujÈ
miejsca przed garaĝem podczas otwierania:
docenimy to zwïaszcza tam, gdzie podjazd
jest krótki albo niewygodny – na przykïad
wymaga manewrowania samochodem po
ïuku lub podjeĝdĝania pod górÚ.
Aby otworzyÊ bramÚ uchylnÈ, potrzeba
ok. 1 m wolnej przestrzeni. Wjazd do gara-

ĝu z takÈ bramÈ byïby kïopotliwy wprost
od ulicy, a takĝe tam, gdzie jest maïo miejsca miÚdzy bramÈ garaĝowÈ a wjazdowÈ.

Kiedy montowaÊ?
Bramy segmentowe montuje siÚ za otworem wjazdowym w juĝ wykoñczonym garaĝu – z gotowÈ posadzkÈ i otynkowanymi Ăcia-

fot. Demit

fot. Hörmann

NajczÚĂciej kupowane bramy uchylne i segmentowe mogÈ mieÊ powierzchniÚ gïadkÈ (z blachy) lub
z przetïoczeniami: wÈskimi, szerokimi lub kasetonowymi (a). Moĝna teĝ zamontowaÊ takie bramy z litego
drewna z frezowanymi wzorami (b)
b
a

nami. Po zamontowaniu bramy nie powinno
siÚ juĝ wykonywaÊ obróbek tynkarskich, poniewaĝ zachlapanie zaprawÈ pïaszcza bramy
i prowadnic mogïoby spowodowaÊ ich uszkodzenie. Odpowiednia wysokoĂÊ nadproĝa to
10–22 cm.
Bramy uchylne montuje siÚ w Ăwietle otworu, ale wtedy po otwarciu brama zmniejsza wysokoĂÊ garaĝu ok. 20 cm.
Moĝna równieĝ montowaÊ tuĝ za otworem,
co pozwala zaoszczÚdziÊ 10 cm szerokoĂci
i 5 cm wysokoĂci wjazdu w porównaniu do
pierwszego sposobu. ¥ciany garaĝu muszÈ
byÊ wykoñczone, ale przed zamontowaniem bramy nie powinno siÚ ukïadaÊ posadzki, poniewaĝ próg bramy trzeba zabetonowaÊ w garaĝowej podïodze. Nadproĝe
powinno mieÊ min. 7 cm, jeĂli montujemy
bramÚ w otworze, i 10 cm, jeĂli za otworem.
BramÚ rolowanÈ montuje siÚ w garaĝu
juĝ wykoñczonym, po czym nie wolno wykonywaÊ prac tynkarskich: zachlapanie
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wysokoĂÊ
nadproĝa:
10–22 cm

dïugoĂÊ wolnej przestrzeni pod
sufitem: zaleĝnie od wysokoĂci bramy

Brama segmentowa górna
standardowe wymiary:
szerokoĂÊ: 2–5,5 m
wysokoĂÊ: 1,9–3 m
odlegïoĂÊ od bocznych krawÚdzi otworu: 7–10 cm

miejsce przed garaĝem: niewymagane

odlegïoĂÊ od bocznych krawÚdzi
otworu do Ăciany, na którÈ brama
siÚ nasuwa: 40–45 cm

miejsce przed garaĝem:
niewymagane

odlegïoĂÊ od bocznych krawÚdzi
otworu do Ăciany przeciwlegïej do
tej, na którÈ nasuwa siÚ brama:
ok. 5 cm

Brama segmentowa boczna
standardowe wymiary:
szerokoĂÊ: do 3 m
wysokoĂÊ: 2–2,3 m
wysokoĂÊ nadproĝa: ok. 10 cm

dïugoĂÊ Ăciany, na którÈ nasuwa siÚ
skrzydïo, równa jest jego szerokoĂci

Standardowa czy na wymiar?
Producenci oferujÈ bramy o standardowych wymiarach, ale nie w kaĝdej firmie sÈ one identyczne. Standardy te sÈ róĝne: u jednych producentów 250 × 212,5 cm, u innych – 250 × 225 cm
lub 250 × 220 cm.
Otwór garaĝowy naleĝy wiÚc do nich dopasowaÊ. Moĝna równieĝ zamówiÊ bramÚ o niestandardowym wymiarze, ale bÚdzie droĝsza o 20–50%. JeĂli wiÚc nie chcemy dopïacaÊ, warto dopasowaÊ otwór garaĝowy do standardowych wymiarów oferowanych bram i w razie potrzeby
zwÚziÊ go lub poszerzyÊ.
Minimalne wymiary otworu wjazdowego w garaĝu:
jednostanowiskowym – ok. 230 cm szerokoĂci i 200 cm wysokoĂci,
dwustanowiskowym – 500 cm szerokoĂci.

Brama uchylna moĝe byÊ otwierana rÚcznie
lub automatycznie, jeĂli jest wyposaĝona w napÚd
elektryczny
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fot. WiĂniowski

prowadnic moĝe prowadziÊ do ich uszkodzenia. Montaĝ moĝna rozpoczynaÊ dopiero, gdy Ăciany i posadzka caïkowicie wyschnÈ. Nadproĝe musi mieÊ co najmniej
30 cm wysokoĂci.
Montaĝ bramy najlepiej zleciÊ ekipie poleconej przez dystrybutora, u którego byïa
kupiona. Przed jej dostarczeniem dystrybutor zwykle wysyïa pracownika, aby oce-
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dïugoĂÊ wolnej przestrzeni
pod sufitem: zaleĝnie
od wysokoĂci bramy

nadproĝe: min. 7 cm
(przy montaĝu w otworze)
od 10 cm
(przy montaĝu za otworem)

wysokoĂÊ
otworu

system sprÚĝyn

Bezpieczeñstwo
JeĂli w domu i garaĝu jest zamontowana instalacja alarmowa, to
fabrycznie zamontowany w bramie zamek wystarczy, aby chroniÊ
garaĝ przed wïamaniem. W garaĝu bez takiej instalacji stosuje siÚ
zamki z klamkÈ obrotowÈ i ryglem, który zwykle zatrzaskuje siÚ po
zamkniÚciu. Dobrym zabezpieczeniem jest teĝ zamek uruchamiany pilotem oraz napÚd z blokadÈ dociskowÈ, która zapobiega podwaĝeniu bramy.
W bramach rolowanych moĝna zamontowaÊ blokadÚ antywïamaniowÈ na wale nawijajÈcym. Zabezpieczenia antywïamaniowe
warto zastosowaÊ teĝ w drzwiach do garaĝu: powinny to byÊ drzwi
z zamkiem ryglujÈcy skrzydïo w wielu punktach.

miejsce przed garaĝem:
min. 50 cm, zalecane: 100 cm
Brama uchylna
standardowe wymiary:
szerokoĂÊ: nie wiÚksza niĝ 3 m
wysokoĂÊ: 2,3 m
odlegïoĂÊ od bocznych krawÚdzi otworu: niewymagana

fot. Krispol

wolna przestrzeñ
do wykorzystania

Warto wybraÊ napÚd
z automatycznym ukïadem
odïÈczajÈcym: gdy pod zamykajÈcÈ siÚ
bramÈ znajdzie siÚ jakaĂ przeszkoda,
np. piïka, mechanizm zatrzyma siÚ
i uniesie bramÚ do góry

gïÚbokoĂÊ
skrzynki

miejsce przed garaĝem: niewymagane
Brama rolowana
standardowe wymiary:
szerokoĂÊ: 1,8–2,3 m
wysokoĂÊ: do 9 m
odlegïoĂÊ od bocznych krawÚdzi otworu do Ăcian: 7–11 cm

fot. Hörmann

wysokoĂÊ nadproĝa
musi wynosiÊ tyle,
aby moĝna byïo
zmieĂciÊ tam bÚben
bramy, jeĝeli nie ma
na niego miejsca
wewnÈtrz bramy,
naleĝy umieĂciÊ
go na zewnÈtrz
w specjalnej kasecie

Brama rolowana z zabezpieczeniem
przed podwaĝeniem: specjalny ukïad
segmentów na wale nawijajÈcym i ich
poïÈczenie z napÚdem zabezpieczajÈ
bramÚ przed podwaĝeniem od zewnÈtrz

niï, czy otwór jest prawidïowo przygotowany, i sprawdziï jego wymiary.
odlegïoĂÊ od
bocznych krawÚdzi
otworu do Ăcian musi
wynosiÊ tyle, aby
moĝna byïo zmieĂciÊ
bÚben bramy

Brama rolowana boczna
Nie zajmuje miejsca pod sufitem
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fot.

miejsce przed garaĝem:
niewymagane

W nowo budowanych domach jednorodzinnych automatyka do
bram garaĝowych jest juĝ standardem. Brama otwierana automatycznie to rozwiÈzanie nie tylko wygodne, ale przede wszystkim
bezpieczne. Brak koniecznoĂci wysiadania z samochodu, by otworzyÊ bramÚ szczególnie podczas zimy czy padajÈcego deszczu, zdecydowanie poprawia
komfort korzystania z garaĝu.
Bramy moĝna otwieraÊ i zamykaÊ za pomocÈ napÚdu elektrycznego uruchamianego przyciskiem, kluczykiem, zamkiem kodowym lub pilotem. Do wyboru sÈ tañsze piloty
ze staïym, fabrycznie zaprogramowanym kodem oraz droĝsze – z kodem zmiennym.

Faac

Z napÚdem czy bez?

Pilot
uruchamiajÈcy
napÚd bramy
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Bramy garaĝowe

fot. Mirola

Dwie pojedyncze czy jedna podwójna?

fot. Legbud

fot. Nice

NapÚdy do bram
zwykle wyposaĝone
sÈ w akumulator
awaryjny, który
uruchomi napÚd
w przypadku braku
zasilania

NapÚd elektryczny umoĝliwia równieĝ
zwolniony start i domykanie bramy. Pilotem
moĝemy obsïugiwaÊ takĝe otwieranie bramy wjazdowej i wïÈczanie oĂwietlenia
wewnÈtrz domu, choÊ kaĝda taka dodatkowa funkcja podnosi koszt caïoĂci.
NapÚdy otwierajÈ bramy w ciÈgu kilku
sekund, dziÚki czemu moĝna szybko i bezpiecznie zaparkowaÊ samochód.
Zamiast kluczy moĝna zastosowaÊ do
otwierania bramy czytnik, który zapamiÚtuje rysunek linii papilarnych wïaĂcicieli i tylko im otwiera bramy oraz drzwi wejĂciowe. Nie trzeba wtedy nosiÊ kluczy ani
pilota, ale by otworzyÊ bramÚ musimy wysiÈĂÊ z samochodu.
NapÚdy do bram mogÈ byÊ wyposaĝone
w moduï solarny, który zapewnia doïadowanie
akumulatora i sprawia, ĝe napÚd jest wtedy
niezaleĝny od zewnÚtrznego ěródïa zasilania.
Do bram segmentowych górnych nadaje
siÚ kaĝdy napÚd. Podwiesza siÚ go pod sufitem garaĝu i ïÈczy ze skrzydïem ruchomym ramieniem.

Brama podwójna. JeĂli szukamy bramy
do nieogrzewanego garaĝu wolno stojÈcego
i nie zaleĝy nam na zredukowaniu strat
ciepïa, wówczas wybierzmy wygodniejszÈ,
bo szerszÈ bramÚ podwójnÈ. atwiej
manewrowaÊ autem podczas parkowania.
Taka brama jest teĝ tañsza niĝ dwie
pojedyncze. Dotyczy to równieĝ bram
z napÚdem, który w wiÚkszej bramie bÚdzie
silniejszy, ale i tak tañszy niĝ dwa napÚdy
bram pojedynczych. Wybór bramy podwójnej
jest teĝ bardziej racjonalny, jeĂli np. jeĂli ĝona
i mÈĝ rano wyjeĝdĝajÈ do pracy o tej samej
godzinie

Dwie bramy pojedyncze. JeĂli
domownicy korzystajÈ z samochodów
o róĝnych porach, a garaĝ jest poïÈczony
z domem i ogrzewany, wówczas lepiej
zamontowaÊ dwie pojedyncze bramy.
Ograniczymy w ten sposób straty ciepïa
uciekajÈcego przez szerokÈ bramÚ

Z ociepleniem czy bez?
Do garaĝu ocieplanego, wbudowanego w bryïÚ domu, trzeba kupiÊ bramÚ ocieplanÈ.
Wprawdzie taka brama jest 20–40% droĝsza od nieocieplonej, ale ten wydatek doĂÊ szybko
siÚ zwraca, bo ocieplenie (pianka poliuretanowa lub polistyren ekstrudowany) chroni garaĝ
przed stratami ciepïa.
Uwaga! Bramy sprzedawane sÈ w wersjach ocieplanych lub nieocieplanych i zamontowanych nie da siÚ juĝ ociepliÊ (wyjÈtkiem sÈ bramy uchylne i coraz rzadziej stosowane bramy rozwieralne).
Warto wiedzieÊ, ĝe straty ciepïa mogÈ teĝ wystÚpowaÊ na styku skrzydïa i Ăcian oraz podïogi.
Dlatego tak waĝne jest, by brama byïa solidnie zamontowana, a uszczelki tak wyregulowane, by
nigdzie nie powstawaïy szczeliny, przez które do garaĝu bÚdzie dostawaÊ siÚ zimne powietrze.

Ile za montaĝ?
Koszt montaĝu bramy wynosi zazwyczaj 10–20% jej wartoĂci. Niektórzy dystrybutorzy podajÈ orientacyjny koszt miÚdzy 500 a 1000 zï, u innych jest zaleĝny np. od szerokoĂci bramy
i do 4 metrów kosztuje 700 zï, powyĝej – 900 zï. Niektórzy majÈ ceny skalkulowane od razu
z montaĝem, np. bramy segmentowe z napÚdem i montaĝem kosztujÈ w zaleĝnoĂci od wymiaru od 3 tys. do 7 tys. zï. Koszt montaĝu napÚdu wynosi ok. 20% jego wartoĂci. Czas zamontowania caïoĂci wynosi od 2 do 8 godzin.

rys. Came

Zazwyczaj bramÚ kupuje siÚ juĝ z napÚdem
i wtedy jego cena wchodzi w skïad ceny bramy.
Nie opïaca siÚ kupowaÊ najpierw bramy, a potem
– np. za póï roku – napÚdu, poniewaĝ kupiony osobno jest droĝszy ok. 20–30% od takiego w zestawie

Do segmentowych bocznych napÚd instaluje siÚ tuĝ nad nadproĝem lub na którejĂ ze Ăcian bocznych. NapÚd musi mieÊ
specjalne ramiÚ, które umoĝliwia ciÈgniÚcie bramy, powinien teĝ mieÊ wiÚkszÈ niĝ
w bramach segmentowych górnych siïÚ
ciÈgniÚcia i pchania.
Do bram uchylnych stosuje siÚ napÚdy
wyposaĝone w ramiÚ odpowiedniej dïugoĂci. Moĝna kupiÊ teĝ specjalne napÚdy, któ-

re montuje siÚ na skrzydle od strony garaĝu.
Siïownik jest poïÈczony z prÚtem metalowym
podïÈczonym do mechanizmu poruszajÈcego skrzydïo. Po uruchomieniu napÚdu siïownik, obracajÈc siÚ na prÚcie, przekrÚca skrzydïo i je unosi.
Bramy rolowane sprzedawane sÈ wyïÈcznie z napÚdem elektrycznym i jest on juĝ zainstalowany w kaĝdej takiej bramie i wbudowany w mechanizm nawijajÈcy.

BUDUJEMY DOM
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